


We hebben samen een 

sterke economische groei 

gerealiseerd.

Nu gaan we voor meer!

Keyport
Next level
De route naar een toekomstbestendige regio!



Start 2014

• Netwerkorganisatie

• Triple Helix samenwerking

• Regionale en bovenregionale 

uitdagingen

Keyport 2020

• 35+ Projecten

• Verbinding in alle sectoren

• Multiplier van 8

Keyport Next step

• Uitbreiding en schaalvergroting

• Aantrekken subsidiestromen

• Vergroten rendement

Keyport
vandaag



De gezamenlijke
uitdagingen in onze regio

Arbeidsmarktoptimalisatie
• Promoten beroepen met tekort

• Matchen vraag en aanbod

• Stimuleren leven lang leren

Innovatie
• Ondersteuning en samenwerking

• Kennisuitwisseling 

• Energietransitie en duurzaamheid

Ondernemerschap
• Circulaire verdienmodellen

• Verduurzaming arbeidsmarkt 

• Clustervorming

Zichtbaarheid en branding
• Bedrijfsleven en onderwijs promoten

• Woon- en leefklimaat promoten



Een toekomstbestendige regio

die flexibel en slagvaardig kan

reageren op steeds veranderende

vragen en uitdagingen.

Een regio waar het goed wonen

werken, leren en leven is en blijft.

Waar willen 
we naar toe?





Samen kansen  
en uitdagingen 
aanpakken

Doelen:

• Betere aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt

• Stijging arbeidsparticipatie
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“Dit platform brengt studenten en 

bedrijfsleven op een manier bij elkaar 

die past bij een wederzijdse behoefte 

én past in het huidige tijdsbeeld”

Johan van Rozendaal

Algemeen directeur van de Verhoeven 

Group. Cranendonck

Meet the 
Youngsters

> 7000 studentenprofielen (Limburg)

> 500 deelnemende bedrijven (Limburg)



10 Participerende scholen

3500 Bezoekende leerlingen

> 300 Beroepsbeoefenaars

VMBO on stage
Aantrekken & behoud talent

Carrièrekansen zichtbaar maken



50 aangesloten leden

25 scholen in samenwerking

bereik 1500 leerlingen

25% toename instroom

techniek leerlingen

Make Tech
platform
Afstemmen uitdagingen

en kansen in de maakindustrie



Innovatie en duurzaam ondernemen zijn 

grondstoffen voor een nieuwe economie.

11 inspiratiesessies 240 deelnemers

80 deelnemende bedrijven

72 Indusym scans uitgevoerd

42 matches

BC Broekhin onderwijsmodule afvalstromen

Afval van het ene bedrijf is een grondstof 

voor een ander.

Project
Indusym





Keyport
next level
Van start up naar scale up

Routeplan 2021 - 2024

Keyport staat en werkt, 

nu opschakelen en doorgroeien:

• Vergroten bereik en verbindingen

• (boven)Regionaal samenwerken

• Investering te gelde maken

• Subsidiestromen aantrekken



Keyport next level 
Financiering

Waarom is een hogere bijdrage nodig?
• Uitbouwen en borgen succesvolle triple helix aanpak

• Professionaliseren, uitbouwen en minder kwetsbaar maken organisatie

• Schaalvergroting en slagkracht

• Versterken van regionale samenwerking

Wat gaan we met deze middelen doen?
• Participatie en bereik ondernemers vergroten

• Ontwikkeling van grootschalige structuurversterkende projecten 

• Proactief inspelen op kansen

• Gerichte communicatie, zichtbaarheid vergroten  

• Branding en positionering Keyport

Wat gaat dit opleveren?
• Duurzame versterking regionale economie

• 100 nieuwe banen!

• Krachtenbundeling binnen en buiten de regio

• Projecten met een hogere economische regionale impact

• Meer capaciteit provinciale, nationale en Europese subsidies 

• Strategische wendbaarheid

• Meer investering zorgt voor hogere opbrengst 



Keyport
next level 

2021 2022 2023 2024 Totaal

Bedrijvencontacten

2 Business developers 0,4 fte 370

23303 Business developers 0,4 fte 560

3 Business developers 0,5 fte 700 700

Financiering projecten en multiplier

Bijdrage Keyport € 220.000,00 € 220.000,00 € 255.000,00 € 275.000,00 € 970.000,00 

Bijdrage triple helix/overig € 1.320.000,00 € 1.540.000,00 € 1.912.500,00 € 2.200.000,00 € 6.972.500,00

Totale projectvolume t.g.v. regio € 1.540.000,00 € 1.760.000,00 € 2.167.500,00 € 2.475.000,00 € 7.942.500,00

Multiplier 7 8 8,5 9



Keyport next level
Waarom is niets doen geen optie! 

Beperkte capaciteit
• Uitbouwen en borgen succesvolle triple helix aanpak

• Aansluiting en bereik bedrijfsleven 

• Versterkt mismatch op de arbeidsmarkt door vertraging in aansluiting onderwijs en 

arbeidsmarkt

• Werkt versnippering in de hand (regie op kleine projecten, bundelen van initiatieven)

• Organiseren van schaalgrootte en gebruik van provinciale, nationale en Europese 

programma’s (projecten met een hogere impact)

Stilstaan is achteruitgaan
• Keyport wordt ingehaald door de omliggende regio’s die wel investeren in 

samenwerking, afstemming en oplossen van regionale vraagstukken en uitdagingen

• Relatieve onzichtbaarheid van de regio, bedrijfsleven (carrière mogelijkheden, woon-

en vestigingslocatie)

• Onderhoud van bestaande i.p.v. groei (regio, bedrijfsleven)

Strategische wendbaarheid
• Organisatie en regio die ‘klaar’ is voor onverwachte ontwikkelingen of er i.i.g. snel op 

kan anticiperen

• Huidige situatie vraagt (naast korte termijn maatregelen) een investering in 

middellange en lange termijn



Samen aanpakken

• Gebruik maken van netwerk

• Projecten ondersteunen ondernemers 

en onderwijs  

• Snel kunnen handelen

• Blijven aanjagen en verbinden

• Wendbaar en flexibel

• Klaar voor regionale uitdagingen

Flexibele en 
wendbare organisatie



Samen sterker uit de 
crisis



Afstemming Keyport activiteiten - Weert

Ondernemerschap – Innovatie – Arbeidsmarkt-

Zichtbaarheid

• Bestuurlijke afstemming

• Ambtelijke afstemming

• Vertegenwoordiging ENZuid

Arbeidsmarktcommissie

• Parkmanagement

Weert en Keyport





Kenmerken arbeidsmarkt
• Beroepsbevolking: 26.000

• Vergrijzing: 47% van de beroepsbevolking is 45+

• Banen: 25.315

• Openstaande vacatures Q4 2019: 277

• Openstaande vacatures april 2020: 126

• Mensen in WW en bijstand Q1 2020: 1575

• Pendelverkeer Weert: ca. 55%

• Personeelstekort: techniek, logistiek, zorg en toerisme

• Mismatch: arbeidsmarkt en werkzoekenden

• Werkeloosheid: …… 3%......

• Arbeidsparticipatie 70% (89% tot 45, 58% 45+)



Afstemming arbeidsmarkt - projecten
Thema’s arbeidsmarkt agenda Weert

1. Onbekend maakt onbemind: Weerter mogelijkheden 

maken we zichtbaar

2. Samenwerking MKB(-netwerken) op 

arbeidsmarktvraagstukken

3. We bouwen aan de brug tussen onderwijs en Weerter

bedrijfsleven 

4. Regie en strategie: we vergroten de samenhang in 

arbeidsmarktinitiatieven

• Meet The Youngsters

• VMBO On Stage

• De groeischakelaar

• Quintastics

• Make Tech Platform

• Wetenschap en Technologie

• Spark tech Lab Weert

• ..

• ..
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• Quintastics

• Make Tech Platform

• Wetenschap en Technologie

• Spark tech Lab Weert

• Business Roadmaps

• ResultaatGericht Ondernemen

Grote betrokkenheid ondernemers en onderwijs in Keyport
• > 250 bedrijven zijn betrokken bij activiteiten of nemen deel aan projecten

• Participatie primair, voortgezet onderwijs, MBO participeert in projecten

• Subsidie Startfonds

• Lerend Leven

• Indusym

• CIV’s (maakindustrie, logistiek, 

installatietechniek)

• Leer Werk Loket

• E-Fulfilment Hub

• Dutch Internet of Things Challenge

• Doorverwijzingen LIOF

• ….




